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Kolding, den 8. december 2021 
 

 

 

Nye restriktioner pr. 10. december 
 
Regeringen og et flertal i Folketinget har netop besluttet at indføre restriktioner i forsøget 
på, at bremse Covid-19 smitten. 
 
Dette indebærer i overskrifter at følgende træder i kraft fra på fredag den 10. december: 

- Skoleelever til og med 10. klasse sendes hjem fra og med 15. december til og med 
4. januar 

- Forsamlingsforbuddet genindføres for koncerter og lignende med mere end 50 
deltagere 

- Natteliv og diskoteker lukker fra 10. december 
- Krav om mundbind når man står op på indendørs serveringssteder 
- Forbud mod salg af alkohol om natten 
- Coronapasset gæler nu kun 7 måneder fra sidste vaccinestik 

 
Hertil kommer følgende anbefalinger: 

- Aflysning af alle større arrangementer som f.eks. julefrokoster etc. 
- Ansatte på offentlige og private arbejdspladser opfordres til at arbejde hjemmefra i 

det omfang det er muligt 
 
Se mere her: Coronasituationen i Danmark (coronasmitte.dk) 
 
Tiltagene virker voldsomme i betragtning af, at så mange er færdigvaccinerede, og at 
danskerne er godt i gang med at vaccinere børnene.  Man burde kunne undgå restriktioner 
ved øget brug af coronapas, test, mundbind og sund fornuft. Covid-19 er kommet for at 
blive, og vi skal vænne os til, at det er en del af hverdagen. Det kommer næppe bag på 
nogen, at vinteren er influenzasæson. 
 
Når der kun opfordres til f.eks. at aflyse julefrokost og andre arrangementer, betyder det 
også, at der ikke følger kompensation med. Det sætter hoteller, restauranter etc. under et 
urimeligt hårdt pres, og den branche får virkelig brug for opbakning. 
 
Det er nu vigtigt, at der kommer brugbare og gennemskuelige kompensationspakker på 
bordet. Folketinget vil forhandle disse pakker på plads over de næste dage. 
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